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العدد

مجلة شهرية تعنى بثقافة الطفل

تصدر عن مدرسة االمام الحسين عليه السالم الدينية في الصحن الحسيني الشريف
شهر ربيع الثاني 1433 هـ - آذار 2012 م

رقم التسجيل في دار الكتب والوثائق في بغداد 1554 لعام 2011
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نشيد الصالة

صالتي ــا  ي صــالتــي  ــا  ي

ــي ــرب انـــــت مــــعــــراج ل

وحبي ــي  ــان ــم اي ـــت  ان

ــًا ـــو فــيــك دوم انـــا ادع

ــي ــل ـــي حـــيـــن اص ـــن ان

بــــ  قــلــبــي  ــًا  ــع ــاش خ

منه ــو  ــف ــع ال واريــــــد 

صالتي ــا  ي صــالتــي  ــا  ي

حياتي مــنــهــاج  ـــت  ان

وطـــريـــقـــي لــلــنــجــاة 

ـــــــه الـــكـــائـــنـــات  الل

ــل الــــدعــــوات  ــي ــم ــج ب

ــي ــات ــي ــن وتـــصـــلـــي ام

ذكر اهلل رب المكرمات

وازديـــــــاد الــحــســنــات

ـــار الــظــلــمــات يـــا مـــن

�سعر: انور فرج اهلل
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المشرف العام:
الشيخ احمد الصافي

رئيس التحرير:
علي مكي العصامي

مدير التحرير:
عالء سعيد االسدي

التصميم:
محمد قاسم

هيئة التحرير:
الشيخ بدر العلي

الشيخ خلدون الخفاجي
عالء انذار العلي
احمد الخفاجي

للتواصل معنا:
 Aمدرسة االمام الحسين

في العتبة الحسينية المطّهرة 
أو على االنترنت 

براعم الخير على ) الفيس بوك (

هاتف:
07801144304

07706325071

البريد االلكتروني:
info@alhussain-sch.org

مطبعة دار الضياء )النجف األشرف(
07801000603

كلمة
المشرف العام:

السالم  الخير  براعم  ابنائي 
عليكم

هذا هو شهر ربيع الثاني وقد انتهت 
الدراسة  وبــدأت  السنة  نصف  عطلة 

في  تجتهدوا  لكي  لكم  فرصة  وهــذه 
تحققوا  لكي  وتتعلموا  العلم  طلب 
العام  نهاية  ــي  ف وتنجحوا  امانيكم 
الدراسي اوصيكم بااللتزام بالدوام والمثابرة 
ان  االعزاء  ابنائي  الفاضلة.  باالخالق  والتحلي 
تجعل  التي  االمور  اهم  من  الوالدين  طاعة 
االنسان موفقًا وناجحًا في حياته ينال بذلك 
رضا اهلل عزوجل ونبيه واهل البيت كما 
اوصيكم بتعلم الصالة فانها من اسباب 
ساعات  خصوصًا  والنجاح  التوفيق 

الواجب  وكتابة  للمراجعة  معينة 
االشياء  تشغلكم  وال  البيتي 

بالنجاح  لكم  ادعو  التافهة 
واهلل سميع الدعاء.

عاقبة الطمع8

مدينة فاس10

العاب وحساب24

في هذا العدد

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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القراءة الصحيحة  فريق البراعم  
�سيناريو: ا�سيا عدنان / ر�سم وتلوين: حيدر الر�سام

ومل ال فان ال�سجادة مفرو�سة 
وهذه �سجادة اخرى لك يا 

هيثم

اهلل وكرب
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم * احلمَد هلِل رُب 

العاملني * الرحمُن الرحيم* مالُك يوم الدنيا* 
اياك نعبَد واياَك ن�ستعني* اهدنا ال�سراط 

امل�ستقيم * �سراط الذين انعمُت عليهم * غري 
املغ�سوب عليهم * وال�سالني

اهلل 
اأكرب 

 ِ ))ِب�ْسِم اهللهَّ
ِحيِم *  ْحَمِن الرهَّ الرهَّ

ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي  ْمُد هلِلهَّ احْلَ
* الرهَّْحَمنِ الرهَِّحيِم * 

اَك  يِن * اإِيهَّ َماِلِك َيْوِم الدِّ
اَك َن�ْسَتِعنُي *  َنْعُبُد َواإِيهَّ

َراَط امْلُ�ْسَتِقيَم  اْهِدَنا ال�سِّ
َراَط الهَِّذيَن اأَْنَعْمَت  * �سِ

وِب  َعَلْيِهْم َغرْيِ امْلَْغ�سُ
َعَلْيِهْم َواَل 
الِّنَي(( ال�سهَّ

نعم يا �سديقي فاإن ال�ساة
عظيم  اج��ر  لها  وقتها  اول  يف 

فهل انتما م�سليان

ال ادركنا
االأذان ونحن يف الطريق اليك فتو�ساأنا 
من ماء احلنفية املوجود يف احلديقة 

فاإ�سمح لنا بال�ساة عندك

تقبل اهلل يا حممد

وعليكما ال�سام
ورحمة اهلل

ال�سام عليكم
ال�سام عليكم
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يا حيدر ان تكبرية االإحرام وقراءة 
�سورة الفاحتة غري �سحيحة

تكبرية االإحرام
ولي�س   )) اأك��رب  ))اهلل  تقول  اأن  هي 
ب�����س��ورة  فبقولها   )) وك���رب  ))اهلل 

الثانية التكون تكبرية وبها
تبطل ال�ساة

اما �سورة الفاحتة
اأن تقول ))َربِّ اْلَعامَلنَِي(( ولي�س )رُب 
العاملني( ب�سم اآخره ولي�س فتح وكذا 
)الرحمُن( فاإنها ))الرحمِن(( بك�سر 

اآخره ولي�س ال�سم. )ومالَك( تقراأ 
))مالِك((

وكذا
)نعبَد( ف�سحيحها ))َنْعُبُد(( 

و)اأنعمُت( فانك تدعوا اهلل �سبحانه 
فكيف تكون انت انعمُت فيجب ان 

تقول))اأَْنَعْمَت((

وكيف ذلك يا حممد

احلمد هلل
الذي جعل ل�ساننا يتكلم 

بالعربية فغرينا من ال يتكلم 
اللغة العربية يجد �سعوبة يف 

ما نقراأ

اح�سنتم يا
اخواين �ساتبع ما قلتم يل لكي 
تكون �ساتي �سحيحة واتعود 
عليها حني اكرب لكي ال اخطاأ 

بها وتبطل �ساتي

وبعد انتهاء ال�ساة
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وقد 
ال��ت��ق��ي��ن��ا ف���ي ه��ذا 

موهوب  ب��رع��ٌم  م��ع  ال��ع��دد 
وعندما سالناه عن اسمه أجاب:

اسمي: حسنين سلمان الطائي 

حسنين كم تبلغ من العمر؟
عمري هو احدى عشر سنة.

واين تسكن يا حسنين؟
أسكن في العباسية الغربية 

حسنين كلمنا عن نفسك وعن مهاراتك.
ان من مهاراتي الخطابة فقد شاركت في مهرجانات عديدة منها مهرجان اقيم 

مدرسة  تقيمها  التي  الصيفية  الدورات  تخرج  بمناسبة  الحرمين  بين  ما  منطقة  في 
االمام الحسينA الدينية, 

كيف تقضي وقتك يا حسنين؟
انا انظم وقتي فاجعل وقتًا لدراسة الفقه والقرآن ووقتًا اخر لتعلم الخطابة باللغة 
واجباتي  لتحضير  وقتا  واجعل  الدينية،   Aالحسين االمــام  مدرسة  في  االنكليزية 

المدرسية ووقتًا لحفظ القرآن وانا االن احفظ الجزء الثالثون ووقتًا للعب كرة القدم.

ما شاء اهلل ياحسنين قلت انك تجيد اللغة االنكليزية؟
نعم اجيد اللغة االنكليزية واللغة الفرنسية .

مذا تتمنى ان تصبح يا حسنين؟
اتمنى ان اكون في المستقبل رجل دين وخطيب.

وسألناه عن رأيه بمجلتنا مجلة براعم الخير:
أنا من اشد المعجبين بها.

اإعداد: جمتبى مكي الع�سامي
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ما  لمعلمه:  بشار  قال 
هي معاجز األنبياء؟

المعلم: اعلموا يا طالب 
أن لكل نبي معجزة يثبت 
من خاللها أنه نبي مرسل 
من قبل اهلل، واعلموا أن 
مختلفة  األنبياء  معاجز 
المنطقة  ظروف  حسب 
المبعوث لها ذلك النبي، 

يخبرنا  منكم  فمن 
ــض مــعــاجــز  ــع ـــن ب ع

األنبياء؟
حسن: أنا يا أستاذ.

المعلم: 
تـــفـــضـــل يــا 

حسن 

موسى  بمعجزة  وأخبرنا 
محمد  ونبينا  وعيسى 
عليهم الصالة والسالم.
حسن: حسنا يا معلمي.

الــنــبــي  ــزة  ــج ــع م أوال: 
التي  العصا  هي  موسى 

تحولت إلى حية.
النبي  مــعــجــزة  ث��ان��ي��ا: 
ــــي إحـــيـــاء  عــيــســى ه

الموتى.
النبي  مــعــجــزة  ث��ال��ث��ا: 
ـــرآن  ـــق ــد هـــي ال ــم ــح م
ــزة  ــج ــع ــم ـــم ال ـــري ـــك ال

الخالدة.

الــقــرآن  أجــل  المعلم: 
الخالدة  المعجزة  هــو 
كل  اهلل  بها  تحدى  التي 
على  والبلغاء  العلماء 
ما  مثل  بسورة  يأتوا  أن 
ـــقـــرآن مـــن ســور  فـــي ال
بقوله  وذلك  يأتوا،  فلم 
ِفي  ُكْنُتْم  َوِإْن  تعالى: 
َعْبِدَنا  ْلَنا َعَلى  َنزَّ ا  َرْيٍب ِممَّ
 ِمْثِلِه ِمْن  ِبُسوَرٍة  َفْأُتوا 

]البقرة/23[، 
واستمر هذا التحدي الى 

يومنا هذا.

 ر�سوم وتلوين: حيدر الر�سام
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احظرت لك احللوى
التي حتبها انت واخوتك

ماذا اح�سرت اليوم
لنا يا ابي

�سيناريو: ال�سيخ بدر العلي / ر�سم وتلوين: حيدر 

عاقبة الطمع

ال�سام عليكم

وعليك ال�سام يا ابي

انها لذيذة �ساأكلها كلها وحدي
قبل ان يعلم بها اخي ح�سن

واختي فاطمة

8



Aيقول امامنا ال�سادق 
اقنع مبا ق�سم اهلل للك وال تنظر اإىل ما 

عند غريك، فان من قتع �سبع ومن
مل يقنع مل ي�سبع

لرنى ما به احمد

اجل يا ابي

اكلت.. اكلت..اآه

ابي اخي احمد يتاأمل
وي�سكو من معدته

هل اكلتها كلها، ومل ترتك
الأخوتك �سيئًا

لقد طمع احمد باحللوى كلها
ومل يقنع بح�سته فقط

انظر يا ابي لقد اكل احمد
هذه احللوى كلها

ما الذي اكلته اليوم يا احمد

9



مدينة
فاس

طلب االستاذ محمد معلم مادة التاريخ من كل واحد من طالب السادس ابتدائي ان نكتب عن احدى المدن 
التاريخية في الوطن العربي فقررت ان اكتب عن مدينة فاس وبعد ان قرأ االستاذ محمد ما كتبت اعطاني 

درجة كاملة فاحببت ان انشر ما كتبت في مجلتي مجلة براعم الخير:
تقع مدينة فاس في أقصى شمال شرق المملكة المغربية. تشغل الطرق السهلة التي تصل بين ساحل 

المغرب المطل على المحيط األطلسي ووسطه. يصل عدد سكانها ألكثر عن 1.9 مليون نسمة 
وتقع مدينة فاس في واد خصيب وكأنها واسطة العقد بين التالل المحيطة بها من كل الجهات. ويوجد 
قرب المدينة الغابات التي تتوفر فيها أشجار البلوط واألرز والتي يستخرج منها أخشاب عالية الجودة، وتحيط 
بها أراض كثيرة صالحة لكافة أنواع الزراعة حيث تنمو الحبوب والكروم والزيتون وأنواع عديدة من أشجار 
الفاكهة. ولكثرة بساتين البرتقال والتين والرمان والزيتون بصورة خاصة تبدو المدينة زمردية اللون محاطة 
ومن  السند.  عود  وزهر  والصبير  األرز  بشجر  متوجة  داكنة  خضراء  وبجبال  والبساتين  الحدائق  من  بعقود 
االرتفاعات العالية يبدو اللون األخضر هو الغالب على كل األلوان بينما تتخلله نقاط بيضاء ما هي إال الخراف 
المغرب، وهي غزارة مياهها  المراعي لموقع فاس ميزة ذات أهمية في  تنتشر في  التي  والماعز واألبقار 

حيث تمتص الطبقات الكلسية في األطلس المتوسط لتكون منطقة من المياه الجوفية تتفجر منها في 
سهل يسمى سهل سايس ينابيع كثيرة تتجمع وتتحد لتغذي نهر فاس.

يعود تاريخ مدينة فاس إلى القرن الثاني الهجري، عندما قام إدريس بن عبد اهلل مؤسس دولة األدارسة عام 
172هـ الموافق لعام 789 م ببناء مدينة على الضفة اليمنى لنهر فاس. و بعد وفاة إدريس األول بعشرين 
مقسمة  المدينة  ظلت  وقد  النهر.  من  اليسرى  الضفة  على  الثانية  المدينة  الثاني  إدريس  ابنه  أسس  سنة 
فصارت  واحدة  مدينة  وجعلهما  بتوحيدهما  تاشفين  بن  يوسف  فأمر  المرابطون  دخلها  أن  إلى  هكذا 
القاعدة الحربية الرئيسية في شمال المغرب للدول المتتالية التي حكمت المنطقة باإلضافة لكونها مركزا 
دينيا وعلميا في شمال أفريقيا وأسست فيها جامعة القرويين عام 859 م التي كانت مقصد الطالب من 

جميع أنحاء العالم اإلسالمي وأوروبا. 
وليبيا  )مصر  حكموا  الذين  والفاطميين  األندلس  في  األمويين  بين  الصراع  ركائز  أحد  فاس  مدينة  كانت 

وتونس( و ظلت المدينة تحت سيطرة األمويين في األندلس لمدة تزيد على الثالثين عاما وتمتعت خالل 
تلك المدة باالزدهار الكبير. وعندما سقطت الخالفة األموية بقرطبة وقعت مدينة فاس تحت سيطرة أمراء 
زناتة الحكام المحليين للمغرب في تلك الفترة، سيطر بعدها المرابطون على المدينة، وتالهم الموحدون 
الذين حاصروا المدينة تسعة أشهر ودخلوها في عام 1143 م. قام بنو مرين بالسيطرة على المدينة بعد 

سقوط دولة الموحدين.
وأصبحت مركزا للدولة العلوية في المغرب في 1649 م، وبقيت مركزا تجاريا هاما في شمال أفريقيا. 

في التاريخ الحديث، كانت فاس عاصمة للمملكة المغربية حتى عام 1912 م )فترة االحتالل الفرنسي والتي 
استمرت حتى 1956 م( وتم فيها تحويل العاصمة إلى مدينة الرباط. 

اإعداد: عاء اال�سدي
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فرع  عن  ساكلمكم  اليوم  الصغار  احبتي 
الفرع  وهو  اال  طوبى  شجر  فروع  من  جديد 

..الزهراء فاطمة  فرع  انه  المحمدي 
اهلل  نبي   اهلل عبد  بن  محمد  االب  اســم 

ورسوله.
.الكبرى خديجة  االم  اسم 

أبي  بــن  علي  المؤمنين  أمــيــر  الـــزوج  ــم  اس
.طالب

وام  وزينب  والحسين  الحسن  هم  ابناءها 
..والمحسن كلثوم 

الشخصية  هذه  إلى  تنظر  اينما  للعجب  يا 
ومن  االب  من  بمعصوم  مرتبطة  تجدها 
انها  فقط  ذلــك  وليس  االوالد  ومــن  ــزوج  ال
اذهب  بيت  اهل  من  طاهر  معصومة  ايضا 
وماذا  تطهيرا  وطهرها  الرجس  عنهم  اهلل 
ونساء  العالمين  نساء  سيدة  انها  ذلك  بعد 
بنت  ومريم  مزاحم  بنت  اسيا  هن  العالمين 
االئمة  ام  وسيدتنا  الكبرى  وخديجة  عمران 
العالمين  نساء  سيدة  فهي  الزهراء  فاطمة 

واالخرين. االولين  من 
عن  روي  فــقــد  الــمــحــدثــة  الــقــابــهــا  ومـــن 
سميت  ))إّنما  قــال:  أّنــه   Aالصادق اإلمــام 
كانت  المالئكة  اَلّن  محّدثة،   فاطمة
تنادي  كما  فتناديها  السماء  مــن  تهبط 
اهلل  إّن  يافاطمة،  فتقول:  عمران،  بنت  مريم 
نساء  على  واصطفاك  وطّهرك  اصطفاك 
واسجدي  لربك  اقنتي  فاطمة،  يا  العالمين. 
ــن، فــتــحــّدثــهــم  ــي ــع ــراك ـــي مـــع ال ـــع وارك
أليست  ليلة:  ذات  لهم  فقالت  ويحّدثونها. 
بنت  مريم  العالمين  نساء  على  المفّضلة 
سيدة  كــانــت  مــريــم  إّن  فــقــالــوا:  ــران؟  ــم ع
سيدة  جعلك   اهلل وإّن  عالمها،  نساء 
األولين  نساء  وسيدة  وعالمها،  عالمك  نساء 

واآلخرين((.

يقة  وصدَّ والــبــتــول  ــراء  ــزه ال القابها  ــن  وم
وغيرها... ابيها  وام  والكوثر 

بخمس  النبوية  البعثة  بعد  سيدتنا  ولــدت 
سنين حيث يقول رسول اهلل عن مولدها 
الجنة  أدخلني  بي  أسرى  ليلة  جبرئيل  ))اّن 
مــاًء  فصار  ثمارها  جميع  مــن  فأطعمني 
فاذا  بفاطمة  خديجة  فحملت  صلبي  في 
فأصبت  فاطمة  قبلت  الثمار  لتك  اشتقت 
أكلتها((. التي  الثمار  تلك  جميع  رائحتها  من 
ومرة من المرات طلبت خادمة تستعين بها 
سوف  لها:اني   النبي فقال   .ابيها من 

الخادمة. من  أكثر  يفيدك  شيئًا  أعلمِك 
أبتاه؟ يا  قالت وما هو 

أن  فقبل  الصالة..  من  فرغت  إذا  لها:  قال 
أكبر  ))اهلل  قولي:  شمااًل  أو  يمينًا  تلتفتي 
ثالثًا  الحمد هلل   اربعًا وثالثين مرة. ثم قولي 

ذلك((. مثل  اهلل  وسبحان  مرة  وثالثين 
الــقــوة  اهلل  أعـــطـــاِك  ذلـــك،  فــعــلــت  فـــإذا 
يقول:   النبي إليها  توجه  ثم  والنشاط.. 

بذلك! رضيِت  هل 
يا رسول اهلل، رضيت. قالت: نعم 

بها  نسبح  باقية  هذا  ليومنا  التسبيحة  وهذه 
.الزهراء تسيبحة  ونسميها 

بفترة  ابيها  وفــاة  بعد  فكانت  وفاتها  اما 
ولها  مظلومة  شهيدة  قضت  حيث  قصيرة 
ولدت  يوم  عليها  فسالم  سنة   18 العمر  من 

حية...  تبعث  ويوم  استشهدت  ويوم 

سيدة
نساء العالمين

عليها السالم

اإعداد: عاء اال�سدي
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علي بن يقطين )الحلقة الثانية(نفحات من السيرة

�سيناريو: ال�سيخ بدر العلي / ر�سم وتلوين: حيدر الر�سام

اأح�سروا يل 
ابن يقطني حاال

 اأجل يا 
اأحمد، فقام االمام الكاظم 

باإعادة الثوب اىل ابن يقطني، خوفا على 
ابن يقطني

�سيدي 
اريد ان اخربك عن 

خيانة وزيرك ابن قطني مع عدوك
مو�سى بن جعفر

ح�سنا يا ابن يقطني �ساأجعلك 
تندم على ما فعلته معي

اجل يا 
�سيدي اعرف العقوبة، 

ولكني متاأكد مما اقول فابن يقطني 
يقول باإمامة مو�سى بن جعفر وقد قام 
باإعطاء هديتك الثوب املر�سع بالذهب 

اىل اإمامه مو�سى

اأبي 
اخربتني قبل ال�ساة اأن 

هارون العبا�سي اأهدى البن يقطني ثوبًا 
مر�سعا بالذهب، ثم قام ابن يقطني 

باإعطائه لاإمام الكاظم

لقد كان االمام يعلم باأن خادم ابن يقطني �سيغدر به م�ستقبًا، وفعا 
اخلادم  فقرر  اخل��ادم،  هذا  يقطني  ابن  طرد  الزمن،  من  فرتة  بعد 

خيانة ابن يقطني وك�سف ا�سراره لهارون

ماذا تقول يا غام  اأحقا اأن وزيري علي 
بن يقطني له عاقة مبو�سى بن جعفر؟ 

هل تعرف عقوبتك اإن كنت كاذبًا؟
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اذن ار�سل احد الغلمان ليح�سرها 
االآن، ولتبقى اأنت هنا

هي عندي احتفظ بها يف �سندوق ما االمر يا �سيدي؟
خا�س وبني فرتة اخرى افتح واقبل 

هديتك يل، وا�سمها

وهكذا انقذ االإمام عليه ال�سام ابن يقطني بحكمته وكانت هذه من 
معجزات االمام مو�سى بن جعفر الكاظم عليهما ال�سام

اذهب اىل بيتي وافتح خزانتي، 
جتد �سندوق داخله ثوب مر�سع 

بالذهب،اح�سره اىل هنا
حا�سر يا �سيدي

هذا هو الثوب يا �سيدي
بني يديك تاأكد منه

يا �سياف
خذ هذا الكذاب الذي حاول ان يوقع 

بيني وبني وزيري ابن يقطني
واجلده حتى املوت

اأين الهدية الثمينة
التي اأعطيتك اإياها؟

 يا بن يقطني
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> الصيفية  الدورات   <
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> الصيفية  الدورات   <
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ها تاأتني؟

بالتاأكيد

اىل حلقة
تعلم القراآن اختي العزيزة

هل تلعبني معي

انتما االثنان
اىل اين تذهبان

ال

اعداد: عاء �سعيد اال�سدي /ترجة �سيخ امري الويل/ ر�سم وتلوين: حيدر الر�سام

السمكة المتكبرة
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كا فا ا�ستطيع ان اآخذ امثالك... 
انت�سروين يا �سديقاتي

�ِس يِف ااْلأَْر�ِس  ا�ِس َواَل َتْ َك ِللنهَّ ْر َخدهَّ عِّ َواَل ُت�سَ
َتاٍل َفُخوٍر َ اَل ُيِحبُّ ُكلهَّ ُمْ َمَرًحا اإِنهَّ اهللهَّ

اختي الكربى
هل ا�ستطيع ان اأح�سر 

معك

ال عليك يا اختي فان امري 
ُع َراأْ�ُس  املوؤمننيA يقول: )َالتهَّوا�سُ

ُ َراأ�ُس اجَلْهِل( َكربُّ الَعْقِل، َو التهَّ

اختي احلبيبة �ساحميني 
فانا تكربت عليك

ياالهي ارحمني فاين تكربت 
على اختي ال�سغرية

ِمِننَي َواْخِف�ْس َجَناَحَك ِلْلُموؤْ
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حيلة أشعب
 �سيناريو:د.دعاء �سابر / ر�سم تلوين: حيدر الر�سام

كما ت�ساء يا رفيقي

ما راأيك لو بتنا هنا الليلة
قم �ساعدين يا اأ�سعب

اأنا متعب.. اتركني قليا

قم �ساعدين يف ذبح
و�سلخ ال�ساة

قم اأ�سعل النار حتى اذبح 
�ساة ناأكلها

دخان النار يتعب �سدري.. 
فاقبل عذري

اأنت تعلم اأن قلبي رقيق
وال يحتمل روؤية ال�ساة وهى تذبح 

وت�سلخ فاقبل عذري
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يا له من طعام لذيذ.. 
ودون اأن اأبذل جهدا

لقد اعتذرت لك كثريا واأ�ستحي 
اأن اأعتذر مرة اأخرى

اأنا متعب من ال�سفر لذا 
دعنى اأنام.. اقبل عذري

قم �ساركني الطعام
يا اأ�سعب

�سع القدر على
النار يا اأ�سعب

نظري �سعيف واأخ�سى اأن 
حترق النار ثيابي..

اقبل عذري

هيا يا اأ�سعب.. لقد ن�سج 
الطعام، �سعه يف الطبق

فلما راأى �ساحبه ذلك قرر  تركه وحيدًا و�سافر من دونه فندم ا�سعب 
ندما كبريًا النه وان ربح الطعام ولكنه خ�سر �سديق الطريق
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اللقلق
اعداد: عاء �سعيد اال�سدي

رآه  طائر  حول  كثيرًا  علي  تفكر 
رؤيته  وعند  السماء  في  يطير 
عماد  خاله  ســأل  الثانية  للمرة 

فقال له:
خالي خالي ما هذا الطائر؟

فقال عماد: انه اللقلق يا علي.
فقال علي: واين يعيش يا خالي 

فاني ال اراه دائمًا؟
ــق  ــل ــق ــل فــــقــــال عـــــمـــــاد: ال
طائر   )Stork( وباالنكليزية 
كبيرة  المهاجرة  الطيور  مــن 
الطويلة  األرجــل  ذات  الحجم 
ترى أعشاشه فوق المآذن وأبراج 
وقمم  الكهربائية  الخطوط 

أشجار العالية.
فقال علي وماذا يقتات هذا 

الطائر.
ــق  ــال ــق ــل تــقــتــات ال
عـــلـــى الـــحـــشـــرات 

والفئران  والضفادع 
ــرة وأفـــــراخ  ــي ــغ ــص ال

يسير  حيث  األفاعي 
بارجله الطويلة بين 

وفي البرك 

واللقلق  طعامه.  يختار  االدغال 
طائر جميل يملك عينين رائعتين 
تساعدانه على رؤية ممتازة أثناء 
طويل  منقار  له  كذلك  الطيران، 
يلتقط  أن  يستطيع  ومستقيم، 
وبعض  والضفادع  األسماك  به 

الحشرات بسهولة
ان  علي  يا  اعلم  عماد:  واضــاف 

تتميز  نوعًا،   19 ا  الطائر  لهذا 
الطويلة،  بــاألرجــل  جميعها 

وتستطيع  واسعة،  وأجنحة 
ـــول بــطــيــرانــهــا إلــى  ـــوص ال

وهي  بالجو،  عالية  ارتفاعات 
أنحاء  معظم  فــي  تنتشر 
اللقلق  أبرزها  ومن  العالم، 

اللقلق  يطير  وعندما  األبيض 
وجهته  يميز  أن  يستطيع 
االتــجــاه  بــحــس  ويمكنه 
الــخــالــق  ــه  ب زوده  الــــذي 

-سبحانه-أن 
يــســافــر إلــى 
الذي  المكان 
أن  دون  يريد 

يضيع.
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السالم عليكم اعزائي الصغار 
سأقدم لكم زهرة جميلة فيها شيء صغير من عجائب خلق اهلل عزوجل

احبائي ان زهرة اآلآلم الحمراء هي نبات عريشي متسلق ينبع 
اصله من جنوب الواليات المتحدة االمريكية ويوجد في 

االدوية  من  مستحضرا   40 حوالي  لوحدها  بريطانيا 
زهرة  نبات  فيها  يدخل  كمهدئات  المستخدمة 

اآلآلم الحمراء
اوروبــا  ماعدا  العالم  حــول  توجد  وانها  كما 

والقارة القطبية الجنوبية وتتكون من تسعة 
أثمن  من  الحمراء  اآلآلم  زهــرة  وتعتبر  انــواع 
األرق وتؤخد على هيئة مغلي  االدوية لعالج 
حيث يؤخذ مقدار ملعقة متوسطة وتوضع 
ثم  المغلي  الماء  اليها  ويضاف  كوب  في 
واحدة  مرة  وتشرب  وتصفى  دقائق   5 تترك 

في الصباح واخرى عند النوم.
سبحان اهلل وهلل في خلقة شؤون.

زهرة اآلآلم الحمراء

كوكب عطارد

اعداد: اأحمد اخلفاجي

الكوكب  هذا  وسمي  الشمس،  إلى  وأقربها  الشمسية  المجموعة  كواكب  أصغر  وهو 
عطارد: لسرعته الكبيرة في دورانه حول الشمس.

يبلغ قطره حوالي 4880 كلم وكتلته 0.055 من كتلة األرض ويتم دورته حول الشمس خالل 
87.969 يوم. 

يظهر عطارد بشكل متألق عندما يراه الناظر من األرض وبما أنه ال يمكن رؤية عطارد في 
وهج النهار إال إذا كان هناك كسوف للشمس لذلك يمكن مشاهدته في الفجر والشفق.

ومناطق يشبه عطارد قمر األرض في شكله، إذ يحوي العديد من الفوهات الصدمية 
جوي.  غالف  أو  طبيعية  أقمار  له  يوجد  وال  ناعمة.  سهلية 

ولكنه يملك نواة حديدية على عكس القمر مما يؤدي 
قيمة  من   %1 يساوي  مغناطيسي  حقل  توليد  إلــى 
الحقل المغناطيس لألرض. تعتبر كثافة هذا الكوكب 
استثناء بالنسبة إلى حجمه نظرًا للحجم الكبير لنواته، 
الحرارة فهي متغيرة بشكل كبير وتتراوح  أما درجات 

بين 90 إلى 700 كلفن.
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رست بنا السفينة

طار بنا بساط الريح في رحلة جديدة فحلق بنا بين الغمام في اقطار الدنيا للبحث عن صديق 
جديد من محبي محمد وال محمد)صلوات اهلل تعالى عليهم( فاتجه بنا الى بالد المشرق 
االسالمي حيث تفوح منه رائحة بالحب والوالء المحمدي فوصل بنا الى بر عذب اغلب سكانه 
خالبة  طبيعة  وسط  يقع  حيث  قزوين  بحر  انه  المنشود  والوالء  الحب  عندهم  المسلمين 

من جبال واشجار تتعالى بينهما قباب ومآذن خضراء وبيضاء مكسية بخضرة االشجار وبياض 
ثلوج الجبال الشاهقة التي تلوح لنا بالهبوط عندها حيث الوالء المحمدي موجود ورائحته تفوح 

المعطرة  الرز  رائحة  مع  العذب  الهواء  انها ارض المازندران المعروفة تاريخيا ببالد في 
اسمه  صغير  ببرعم  فالتقينا  يحيى المازندراني.الديلم 

السنة فاجاب على اسئلتنا المنوعة وقال  في  المازندراني  يحيى  انا 
االبتدائي اساعد والدي العاشرة من عمري في الصف  الرابع 

النكهة في حقل الرز الذي تشتهر  حيث  بــالدنــا  بــه 
وفي  المميز  اتواجد والطعم  الفراغ  ــات  اوق
العامر بالصالة والتالوة فــي مــســجــد الــقــريــة 
بالدنا  بها  تشتهر  والحفظة التي  القراء  حيث 

لجبال لــلــقــرآن الــكــريــم وبــالدنــا  طبيعي  امــتــداد 
بالوالء  المشهورة  لالمام المهديالطالقان 

االسالم  دخول  تاريخ  عن  ـــن هــو الــفــاتــح فسألناه  ـــل وم ــف دخ ــي وك
ان  وقــال  مبتسمًا  فاجاب  وال االسالمي,  بالسيف  بالدنا  يدخل  لم  االســالم 

الى  القلوب  مــن  ــل  دخ وانــمــا  فكما بالجيوش  االصيل؟  للتوحيد  العاشقة  القلوب 
ترون بان بالدنا جبلية محصنة ولم يدخلها جيش قط ال اموي وال عباسي حتى المغول لم 
يقدروا على اقتحامها فقالعنا حصينة وسيوفنا بتارة فقلنا له مستغربين كيف ومتى وصل 

االسالم وانتشر التشيع في هذه البالد؟
فاجاب في القرن الثالث الهجري حيث عم االسالم معظم قارة اسيا بسيوف بني امية وبني 
العباس ولكن لم تجرأ تلك السيوف دخول بالدنا ولكن دخل االسالم عن طريق قلوبنا؟ فقلنا 
له كيف فاجاب دخل بالدنا السيد يحيى العلوي المطارد من قبل بني العباس فدخل الديلم 
متخفيا من الظلمة ونشر االسالم ال بسيفه وملك مفاتيح قلوبنا قبل مفاتيح قالعنا الحصينة 
واصبحت  االصيل  المحمدي  العشق  وترعرع  الديلم  بالد  العلوي  المحمدي  االسالم  فغمر 
قلوبنا مأوى كل علوي طريد ونما حب المنتظر المهدي في قلوبنا واصبح شعار)يا قائم ال 

محمد( تروي بالد الديلم لتستقبل المنقذ طال انتظاره وتقرصت جفوننا شوقًا لمقدمه 
الشريف.

اعداد: ال�سيخ خلدون اخلفاجي
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كان ذلك



اعزائي واحبائي براعم الخير حديثنا عن عصير 
الفاكهه.

ان عصير الفاكهة الطبيعي مفيد ومهم لصحة 
جسم االنسان النه يحتوي على عناصر غذائية طبيعية 

مثل السكريات)الجلوكوز والفركتوز( والفيتامينات وان اكثر األطفال ال يتناولون الفاكهة 
أو الخضار لذا ان شرب العصير يعوضهم عن اكل الفواكه

اصدقائي عليكم بشرب العصير الطازج بشكل يومي لتعويض هذا النقص في تناول الخضار 
والفواكه وان عصير التفاح هو العصير األنسب لالطفال وذلك ألنه يمتاز بطعمه اللذيذ ويعتبر 

 ملينا للمعدة ويقيهم من اإلمساك وهو ال يسبب الحساسية 
واعتقد أن بعض األهل اليلتفتون ألطفالهم في اعطائهم عصير الفاكهة الطبيعي الطازج لذا 
يلجأ األطفال وحتى االهل لشرب العصير المعلب المضاف إليه السكر. الذي يضر باألسنان وقد 

 يسبب السمنة لهم. 
واكدت الدراسات على ان 90% من عصير الفاكهة الطبيعي يلعب دورا مهما في تغذية األطفال 

الصحيحة وان النظام الغذائي لالطفال غير صحيح وإن هناك عالقة بين التغذية السليمة واإلصابة 
 باألمراض.

الى اللقاء في حديث اخر وفائدة اخرى وشكرا لكم.

الفواكه  من  المتكونة  العصائر 
الطبيعية مفيدة لنمو 

سليم 

السالم عليكم يا ابنائي ورحمه اهلل 
ايها البراعم انصحكم بعدم هز اخوتكم األطفال الرضع سواء كانوا اقرباء او غرباء حتى بشكل خفيف الن 

 البحوث اكدت على انه يمكن أن يحدث له نزيفا... داخل الجمجمة وبالتالي يعرض حياتهم لخطر حقيقي.
التجارب التي اجريت على مدى ثالثة أعوام في األكاديمية في التشيك أثبتت بشكل قاطع بان هز األطفال 

الرضع أو قذفهم في الهواء خالل ممارسة اللعب معهم يمكن له أن يؤدي إلى حدوث النزيف في 
الجمجمة وبالتالي الوفاة أو إلحاق أضرار جدية بالدماغ.

أن سبب تعرض األطفال الرضع لإلصابات أو الوفاة من جراء الهز ناجمة عن فقدان التوازن في أجسامهم 
الن الكثير من األطفال الصغار يكون لهم رأسا كبيرا وثقيال فيما يمتلكون عضالت رقبة ضعيفة وبالتالي 

بالرأس ولهذا فان راس الطفل يطير بشكل فان الرقبة ال تمتلك القوة الكافية لالمساك 
ثم في اتجاه معاكس ولذلك يمكن سريع أثناء الحركة العنيفة له في اتجاه 

 ذلك.أن تلحق بالدماغ أضرارا من جراء 
السائل الخاص به أي انه غير مثبت أن الدماغ يسبح داخل الجمجمة في 

للجسم والسيما عند توقيف وبالتالي فان الحركة العنيفة 
 في التقدم داخل الدماغ.الحركة تجعل الدماغ يستمر 

بشكل كبير األمر الذي يظهر و أن النزيف يهدد حياة الطفل 
 وحدوث حالة تشنج ثم الوفاة.من خالل فقدان الوعي 
يتوفون سنويا نتيجة لما وأشار إلى أن 1500 طفل أميركي 

أما في تشيكيا فقد أوردت يسمى بمرض هزهزة الطفل 
خالل عام 2007 بجروح ووفاة ثالثة اإلحصائيات إصابة 170 رضيعا 

منهم.

اللعب مع الطفل الرضيع 
يعرضه الى الموت

اعداد: عاء انذار العلي
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• هل تعلم أن األذن اليسرى أضعف سمعًا من األذن اليمنى.	
• هل تعلم أن الفم يفرز لتر من اللعاب يوميًا.	
• هل تعلم أن كل الكائنات الحّية تحرك فكها السفلي عند األكل, إال التمساح 	

يحرك فكه العلوي عند األكل.
• هل تعلم أن للبعوضة 47 سنًا.	
• هل تعلم أن ذكر فرس البحر هو الحيوان الوحيد الذي يقوم بالحمل والوالدة.	

هل
تعلم

ساعد هدى 
لتتمكن  من 

االتصال بعلية

المتاهة

اعداد: ح�سني عاء ح�سن
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ضع رقمًا 
داخل المربع 

الفارغ كي 
يكون الناتج 

صحيحًا

اإعداد: �سيد كرار كرمي

 االإعداد: االأ�ستاذ لبيب ال�سعدي

عين األعداد 

التي يدل عليها كل شكل من 

األشكال الهندسية الموجودة 

في المربعات مستعينا بالمجموع 

الموجود في األسفل واليمين.

أشكال وأعداد

الجواب في العدد القادم

أحد  من  العربية  اللغة  معلم  طلب 
تالميذه وضع كلمة سكر في جملة 
كي  جلست  الطالب:  فقال  مفيدة.. 
وأين  المعلم:  فسأله  الشاي!  أشرب 
كلمة سكر؟ فقال الطالب: ذاب في 

الشاي يا معلمي 

بجانب  مقعد  على  جلس  دم  ثقيل 
أحد األشخاص ثم قال له: 

جلوسي  في  عليك  ضيقت  هل   -
بجانبك؟ 

فرد عليه: نعم واهلل. 
فرد عليه: طيب قم واذهب من هنا. 

مرة غبيين استقلوا باصًا بطابقين، 
األعلى  الطابق  في  أحدهما  فجلس 
واآلخـــر فــي األســفــل. فــســأل األول 
بدأنا  لقد  الثاني:  الطابق  في  صاحبه 
نسير هل بدأتم بالسير؟ فرد صاحبه: 

ال ألن السائق لم يأتي إلى اآلن. 

إبتسامات

اإعداد: عاء اال�سدي

2014

16

12

121422
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الثعلب  يبقى ثعلبًا

اعداد: عاء �سعيد اال�سدي

رأى الثعلب عنزتين صغيرتين تلعبان بالقرب 
من منزلهما. 

الطعام  بجلب  منشغلة  عنهما  بعيدة  األم  وكانت 
لهما. 

وتخيلهما  العنزتين،  رأى  عندما  الثعلب  لعاب  سال 
وجبتين دسمتين في المساء.. 

اقترب الثعلب من العنزتين قلياًل قلياًل.. 
شعرت العنزتان بالخوف، وهربتا بعيدًا.. 

فكر الثعلب في حيلة ذكي ة كي يقنع العنزتين في 
الذهاب معه.. 

وفجأة لمعت فكرة ذكية في رأس الثعلب المكار.. 
أخذ الثعلب كيسًا، وزينه بشريط زهري جميل، وقد ربط 

الشريط على شكل وردة جميلة.. 
بصوت  وصاح  الصغيرتين،  العنزتين  من  الثعلب  اقترب 

عاٍل حتى تسمعه العنزتان: 
- يا عنزتّي الحبيبتين.. لقد أحضرت لكما كيسًا جمياًل، 
أفعل  كما  جمياًل  لعبًا  وتلعبا  وتقفزا  فيه،  تدخال  كي 

أنا.. 
ويرقص  يقفز  وأخــذ  الكيس،  داخــل  الثعلب  ودخــل 
ويصفق ويغني، وهو ينظر إلى العنزتين بطرف خفي 

حتى يرى ما تفعالنه.. 
وركضتا صاحت  وســـرور،  بفرح  العنزتان 

قفزتا نحو  ثم  الكيس، 
الكيس،  ـــل  داخ

وأخذتا 

ترقصان بفرح غامر. 
اقترب الثعلب بمكر ودهاء، وحمل الكيس وهو يغني 

ويرقص مع العنزتين. 
العنزتين  غناء  صــوت  بعيد  من  األم  العنزة  سمعت 

الصغيرتين، مع صوت غنائّي قبيح. 
ركضت العنزة األم جهة الصوت، فرأت الثعلب يحمل 
ابنتيها في كيس ويركض، وهو يرقص ويغني مع غناء 

الصغيرتين. 
الخلفيتين  برجليها  وضربت  بشدة،  األم  قلب  خفق 
بقوة، وأمالت رأسها إلى األسفل، ورفعت قرونها عاليًا، 
وأخذت تنفث بغضب، وهجمت بكل ما أوتيت من قوة. 
عندما رأى الثعلب العنزة األم بهذا الشكل خاف ورمى 

الكيس من يديه، وأطلق رجليه في الهواء ركضًا. 
هجمت العنزة ورفست الثعلب بقرنيها الحادين. 

صاح الثعلب متألمًا، وبكى بحرقة، لكن العنزة لم تأبه 
ورفسته  رفسًا شديدًا.. لبكائه، 

ضحكت 
العنزتان 

من 
بكاء 

الثعلب، 
على  وتعاهدتا 

تــصــدقــا  كالم أال 
معسواًل، العدو مهما  كان 

فـــالـــثـــعـــلـــب ال 
أن  إال  يــمــكــن 

يكون ثعلبًا..
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الصفحة 
الحرة



هيا نر�سم
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6
كيف نر�سم �أ�سد
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